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Вступ 

Програма охоплює основні питання електричної інженерії, якими має 

володіти абітурієнт для подальшого навчання в аспірантурі. Теоретичні 

положення та особливості їх практичного застосування подано в достатній мірі 

для підготовки роботи на здобуття відповідного наукового ступеню.  

Метою співбесіди є комплексна перевірка знань абітурієнтів, які вони 

отримали в результаті вивчення навчальних  дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами ступеня «магістр». 

Абітурієнт повинен продемонструвати професійно-орієнтовані уміння та 

знання щодо узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності і 

здатність вирішувати типові фахові завдання.  

До участі у співбесіді допускаються абітурієнти, які дотрималися усіх 

норм і правил,  передбачених  чинним  законодавством, згідно з Правилами 

прийому до Криворізького національного університету у 2020 році. 

Програма співбесіди базується на системі підготовки «магістра». 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду 

До програми питань співбесіди включені такі дисципліни: 

1. Теоретичні основи електротехніки. 

2. Основи теорії електромагнітного поля. 

3. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. 

4. Статичні перетворювачі. 

5. Теорія електроприводу. 

6. Теорія автоматичного керування 

2. Порядок проведення співбесіди 

Співбесіда проводиться з кожним абітурієнтом не менше ніж двома членами 

комісії, яких призначає голова предметної комісії у день співбесіди згідно 
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розкладу. Під час співбесіди члени комісії відмічають правильність відповідей 

в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується вступником та 

членами відвідної комісії. 

Вступники при підготовці до відповіді на листку співбесіди, який видається 

екзаменатором і зберігається в особовій справі, коротко записують відповідь. 

Загальний обсяг часу для відповіді складає 60 хв.  

У процесі підготовки відповіді заборонено використання підручників, 

посібників, довідкової літератури, підказування. 

Результати співбесіди зі вступниками оцінюються як: «зараховано» або «не 

зараховано» та оголошуються в день її проведення. 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду 

3.1 Теоретичні основи електротехніки 

3.1.1. Закон Ома. Перший закон Кірхгофа Потенціальна діаграма, другий закон 

Кірхгофа. 

3.1.2. Методи розрахунку та властивості лінійних кіл синусоїдного струму. 

Середні та діючі значення функції. Метод векторних діаграм. Основні 

поняття символічного методу.  

3.1.3. Змінний струм у опорі, індуктивності та ємності. Активні та реактивні 

складові напруги. Активний, реактивний та повний опір. Комплексний 

опір. Векторна діаграма.  

3.1.4. Потужності кіл синусоїдного струму. Активна та пульсуюча потужність. 

Миттєва, активна та реактивна потужність. Коливання енергії у колах 

змінного струму.  

3.1.5. Явище резонансу, визначення, умови виникнення. Резонанс напруги та 

струму. Хвильовий опір, затухання, добротність. Частотні 

характеристики. 
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3.1.6. Несинусоїдні періодичні напруги та струми. Представлення їх у вигляді 

тригонометричного та комплексного рядів Фур'є. Дискретні спектри. 

Діючі та середні значення несинусоїдних струмів та напруги. 

3.1.7. Загальна характеристика методів розрахунку нелінійних кіл змінного 

струму. Графічні та аналітичні методи використання характеристик для 

миттєвих значень.  

3.1.8. Розрахунок перехідних процесів класичним методом. Енергетичні умови, 

які визначають характер цих процесів; початкові умови, правила 

комутації. 

3.1.9. Розряд конденсатора на резистор і котушку (загальні положення). 

Аперіодичний розряд конденсатора.  

3.1.10. Основи операторного метода. Оригінали і зображення. Приклади 

розрахунку перехідних процесів у складних колах операторним методом. 

3.1.11. Поняття про автоколивання. Збудження автоколивань. Релаксаційні та 

гармонічні автоколивання. 

3.2 Магнітні кола та основи теорії електромагнітного поля 

3.2.1. Характеристики магнітних матеріалів. Магнітні кола та їх основні 

елементи. Класифікація магнітних кіл. Закон повного струму. 

Магніторушійна сила. Закон Ома та закони Кірхгофа для магнітного кола. 

3.2.2. Явище електромагнітної індукції. Е.р.с. само- і взаємоіндукції. Щільність 

енергії магнітного поля. Магнітна енергія системи контурів зі струмами.  

3.2.3. Механічні сили в магнітному полі. Сила тяги електромагніту. Закон 

електромагнітної інерції. Правило Ленца. 

3.2.4. Електростатичне поле Основні поняття. Градієнт потенціалу. Оператор 

набла. Поляризація діелектриків. Вектор електричної індукції. Теорема 

Гауса. Рівняння Гауса і Лапласа.  

3.2.5. Електричне поле постійного струму в провідниковому середовищі. 

Густина струму. Закон Ома і Кірхгофа в диференційний формі. 
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3.2.6. Магнітне поле постійного струму. Основні поняття. Закон повного 

струму в інтегральній і диференційній формах. Принцип безперервності 

магнітного потоку. Експериментальні методи дослідження магнітних 

полів. 

3.2.7. Основні рівняння змінного електромагнітного поля. 

 

3.3 Статичні перетворювачі  

3.3.1. Сучасні силові ключі: вольт-амперна характеристика, способи керування, 

особливості обчислення втрат потужності в силових ключах. 

3.3.2. АC/DC перетворювачі: характеристика, електромагнітні процеси, 

побудова багатофазних еквівалентних схем.  

3.3.3. Енергетичні показники поодиноких та групових перетворювачів. Вибір 

раціональних схемотехнічних рішень та засобів покращення 

електромагнітної сумісності перетворювача. 

3.3.4. Перетворювачі частоти (ПЧ). Загальні питання, класифікація, структури 

ПЧ. Характеристики двоступеневого ПЧ.  

3.3.5. Принцип побудови матричних, каскадних та інших складних топологій 

ПЧ.  

3.3.6. Тиристорний регулятор напруги (ТРН): принцип роботи способи 

керування, енергетичні характеристики.  

3.3.7. Інвертори струму та напруги. Способи керування: вертикальне керування 

та метод просторового вектору. Зовнішня характеристика.  

3.3.8. Імпульсні DC/DC перетворювачі: класифікація трансформаторних та без 

трансформаторних DC/DC перетворювачів, принцип роботи. 

3.3.9. Види модуляції в силовій електроніці.  

3.3.10. Методи покращення показників якості електроенергії трифазної мережі 

живлення. Пасивні фільтрокомпенсуючі пристрої. Розрахунок фільтру 

вищих гармонік.  
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3.4 Промислова електроніка та перетворювальна техніка  

3.4.1. Основні елементи схемотехніки: тригери, шифратори та дешифратори, 

мультиплексор, демультиплексори, лічильники. Структура 

мікроконтролера.  

3.4.2. Неінвертуючий та інвертуючий операційні підсилювачі: розрахунок та 

основні характеристики. Принцип дії компаратора із гістерезисом. 

3.4.3. Види АЦП, переваги та недоліки, основні характеристики. Види ЦАП. 

3.4.4. Основні задачі мікропроцесорної системи керування електроприводом. 

Реалізація цифрового зворотнього зв’язку. Способи синхронізації із 

мережею. 

3.4.5. Заміна контактної апаратури безконтактними пристроями. Основні 

закони алгебри логіки. Переведення схем з контактного керування на 

безконтактний і навпаки. 

3.5 Теорія електроприводу 

3.5.1. Механічні характеристики робочих машин. Механічні характеристики 

двигунів. Поняття про жорсткість механічних характеристик. 

3.5.2. Рівняння руху електроприводу. Зведення статичних моментів і махових 

мас до однієї вісі обертання. 

3.5.3. Поняття про узагальнену електричну машину. Електромеханічні та 

механічні характеристики. Енергетичні діаграми перетворення енергії. 

Показники перетворення енергії. 

3.5.4. Рівняння та структурні схеми двигуна постійного струму незалежного 

збудження. 

3.5.5. Рівняння та структурні схеми асинхронних двигунів (АД). Схеми 

заміщення. Природні та штучні характеристики АД. Гальмівні режими 

АД. 

3.5.6. Функціональна схема і основні рівняння регулювання моментом АД з 

векторним, частотним і частотно-струмовим керуванням. 
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3.5.7. Механічні характеристики синхронних двигунів (СД). Особливості 

пускових режимів. Засоби пуску СД. Гальмівні режими роботи. 

3.5.8. Загальна характеристика систем багатодвигунних електроприводів. 

3.6 Системи керування електроприводами 

3.6.1. Система підлеглого регулювання координат електропривода. Особливості 

синтезу. Моделювання та розрахунок схем підлеглого керування координат 

електроприводами зі зворотними зв’язками за струмом та швидкістю. 

3.6.2. Вихідні дані для синтезу регулятора положення. Необхідність введення 

інтегральної складової в регулятор положення. 

3.6.3. Методи дослідження динаміки замкнених систем.  

3.6.4. Синтез регуляторів. Модульний та симетричний оптимуми.  
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